
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                      

i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II 

   

1) Nagroda Edukacyjna Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II 

 

Nagroda może być przyznana uczniowi, który uczęszcza do szkoły prowadzonej lub dotowanej 

przez Gminę Wieliczka oraz jest laureatem olimpiady przeprowadzonej zgodnie                                       

z przepisami prawa oświatowego. Uczniowi, któremu przyznano Nagrodę może również być 

przyznane Stypendium Edukacyjne.  Przyznaje się nie więcej niż dwie Nagrody Edukacyjne               

w roku. 

  

2) Stypendium Edukacyjne Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II 

 

Stypendium Edukacyjne przyznaje się za wyniki w nauce lub za osiągnięcia artystyczne.                      

W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania dwóch stypendiów tj. stypendium naukowego                    

i artystycznego – organ przyznający stypendia uwzględniając charakter osiągnięć przyznaje 

tylko jeden rodzaj pomocy stypendialnej o charakterze motywacyjnym. 

 

a) Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

-  jest mieszkańcem Gminy Wieliczka; 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres na który ma być 

przyznane Stypendium uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co 

najmniej 5,0  w przypadku uczniów szóstych klas szkół podstawowych lub 4,80 w przypadku 

uczniów gimnazjów oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania; 

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady (co najmniej drugiego stopnia – zawodów 

okręgowych) lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim lub ponad 

wojewódzkim. 

b) Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

-  jest mieszkańcem Gminy Wieliczka; 

-  jest uczniem szkoły artystycznej; 

- w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 

przyznane Stypendium uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych średnią 

ocen co najmniej 5,0; 

- uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady (co najmniej drugiego etapu – eliminacji ponad 

wojewódzkich), konkursu lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym 

odbywającym się poza granicami państwa, lub konkursie na szczeblu międzynarodowym 

organizowanym przez Gminę Wieliczka. 

  



3) List Gratulacyjny dla najlepszego ucznia szkoły z nagrodą rzeczową. 

 

List Gratulacyjny może być przyznany uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

- uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Gminę Wieliczka lub dotowanej przez Gminę 

Wieliczka na podstawie wpisu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Wieliczka; 

- aktywnie uczestniczy w życiu społeczności szkolnej lub działa na rzecz innych uczniów                   

i osób, w szczególności: w samorządzie uczniowskim, wolontariacie, harcerstwie i innych; 

- osiąga wysokie wyniki w nauce; 

- zwycięża lub zajmuje premiowane miejsca w konkursach edukacyjnych lub artystycznych; 

- został wytypowany do wyróżnienia przez radę pedagogiczną szkoły. 

Wniosek o przyznanie Nagrody Edukacyjnej i/lub Stypendium Edukacyjnego składa rodzic lub 

opiekun prawy ucznia do Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce do dnia 31 sierpnia. Do wniosku 

należy dołączyć kopie dokumentów wskazujących na uzyskanie szczególnych wyników                       

w nauce lub osiągnięć artystycznych. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia muszą być 

uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła programu. 

 


